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Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 19. epävirallinen kokous
Aika: torstai 16.4.2019 klo 9:30–10:00
Paikka: Kokousparvi, Vanajantie 10B, Hämeenlinna
Osallistujat:
Kokouskutsu ja -materiaali lähetetään varsinaisille- ja varajäsenille. Varsinaiset jäsenet ilmoittavat varajäsenilleen kokoukseen osallistumisesta ollessaan estyneitä.
Väliaikainen valmistelutoimielin
Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna, puheenjohtaja
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, Hämeen liitto, varapuheenjohtaja
Kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Janakkala
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa, Riihimäki
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä, Jokioinen
Sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus
Johtaja Eija Mannisenmäki, Hämeen TE-toimisto
Henkilöstön edustajat
Päivi Kaisla, Tehy, KOHO
Esittelijät
Muutosjohtaja Matti Lipsanen
Sihteeri
Projektiasiantuntija Riikka Järvinen
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Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30. Todettiin kokouksen läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Väliaikaisen valmistelutoimielimen edellisen kokouksen muistio on lähetetty kokouskutsun liitteenä.
Liite 1:

Edellisen kokouksen muistio.

Esitys:

VATE hyväksyy edellisen kokouksen muistion.

Päätös:

Esityksen mukaan.

3. Oma Häme –valmistelun lopettaminen ja alasajo
Matti Lipsanen esitteli asian ja puheenvuoron alussa hän esitti kiitoksensa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle tuesta, jota valmistelun aikana maakunnan valmisteluun
on saatu.
Hallituksen esityksen mukaisen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on lopetettu
ja valmisteluorganisaatiot sekä ministeriöissä että maakunnissa ajetaan alas.
Oma Häme –valmistelussa on Hämeen liiton palveluksessa työskennellyt enimmillään
23 työntekijää. Huhtikuun alusta lukien työntekijöitä on jäljellä kymmenen ja viimeiset
työsuhteet päättyvät 30.6.2019, lukuun ottamatta LAPE-muutosagenttia, joka työskentelee erillisellä rahoituksella vuoden 2019 loppuun. Oma Hämeen toimitilojen vuokrasopimus Vanajantiellä on irtisanottu siten, että tiloista luovutaan kesäkuun lopussa.
Oma Häme –valmistelussa tehty työ viimeistellään, dokumentoidaan ja arkistoidaan
huolellisesti siten, että se on mahdollisen jatkovalmistelun käytettävissä. Valtiovarainministeriön valtionavustusta koskevien ohjeiden mukaan varsinaisen valmistelutyön
jatkaminen ei kuitenkaan ole tällä rahoituksella mahdollista. Rahoitusta ei myöskään
voi käyttää esimerkiksi vapaaehtoisen kuntayhtymän valmisteluun. Raportointi valtiovarainministeriölle tehdään helmikuun loppuun 2020 mennessä.
Liite 2:

Kooste Oma Häme –valmistelun jatkettavista ja hyödynnettävistä
teemoista

Esitys:

VATE merkitsee Oma Häme valmistelun lopettamisen ja alasajon
tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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4. Kanta-Hämeen sote-palveluiden maakunnallinen jatkovalmistelu
Anna-Mari Ahonen esitteli maakunnallisen sote-valmistelun etenemistä. Hämeen liitto
on kartoittanut kuntien näkemyksiä mahdollisista vaihtoehtoisista etenemismalleista
sote-palveluiden osalta.
Hämeen liitto ja sairaanhoitopiiri kutsuvat säännöllisesti omistajakuntiensa virka- ja poliittisen johdon sekä terveydenhuollon kuntayhtymien johdon keskustelemaan ja linjaamaan yhteisiä, ajankohtaisia kysymyksiä. Seuraava omistajapoliittinen kokous järjestetään tiistaina 16.4.2019 ja tarkoituksena on linjata kuntien vastausten pohjalta linjata
seuraavat askeleet maakunnan laajuisen sote-valmistelun selvittämistyössä.
Seppo Ranta nosti jatkuvuudenhallinnan osalta esiin kolme keskeistä asiaa, joissa erityisesti pitäisi miettiä ryhmien kokoonpanot uudessa tilanteessa: maakunnallisen ICTohjausryhmän tärkeä rooli yhteisessä kehittämisessä, ASSI-sairaalan allianssin edustus sekä Tähti-sairaalan valmistelu.
Esitys:

VATE merkitsee Kanta-Hämeen sote-palveluiden maakunnallisen
jatkovalmistelun etenemisen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

5. Seuraavat kokoukset
Tämä kokous oli väliaikaisen toimielimen viimeinen.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti väliaikaisen toimielimen jäseniä yhteistyöstä. Hän totesi hankkeen opettaneen paljon. Kokous päätettiin klo 10.30.

